
 

สัปดาห์ท่ี 11: คอมพิวเตอร์กราฟิก  



คอมพิวเตอร์กราฟิก  

 กราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก 

 หลักการท างานของภาพกราฟิก 

 สัดส่วนของภาพ 

 รีโซลชูัน 

 ระบบสีของคอมพิวเตอร์ 

 ประเภทของไฟล์กราฟิกบนคอมพิวเตอร์ 

 อินโฟกราฟิก 
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กราฟิก (Graphic)  

 ภาพน่ิงที่เก็บไว้ในรูปแบบดิจิตอลบนระบบคอมพิวเตอร์  

 ศิลปะแขนงหนึ่งซ่ึงใช้สื่อความหมายด้วย เส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย กราฟ 
แผนภูมิ การ์ตูน และอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถสื่อความหมายข้อมูลได้ถูกต้องตรงตามท่ีผู้
ส่ือสารต้องการ 

 องค์ประกอบส าคัญของงานด้านมัลติมีเดีย 
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คอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic)  

 การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ทั้งด้าน Software และ Hardware เพ่ือสร้าง จัดการ หรือ 
แสดงผลลัพธ์กราฟิก 

 การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกบักราฟิก โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ในการจัดการ 
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หลักการท างานของภาพกราฟิก 

ภาพที่เกิดบนจอคอมพิวเตอร์ เกิดจากการ
ท างานของโหมดสี RGB ประกอบด้วย สีแดง 
สีเขียว และ สีน  าเงิน โดยใช้การยิงประจุไฟฟ้า
ให้เกิดการเปล่งแสงของสีทั้ง 3 สีมาผสมกัน ท า
ให้เกิดเป็น จุดสีสี่เหล่ียมเล็กๆ ท่ีเรียกว่า  
พิกเซล (Pixel)  
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สัดส่วนของภาพ (Image Aspect Ratio)  

อัตราส่วนระหว่างจ านวนพิกเซลทาง
แนวนอน (Width) และ จ านวนพิกเซล
ทางแนวตั ง (Height) ทีใ่ช้ในการสร้างภาพ 
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รีโซลูชัน (Resolution) 

รายละเอียดท่ีอุปกรณ์แสดงค่าขนาดกราฟิก ค่ารีโซลูชันจะระบุเป็นจ านวนพิกเซล
ในแนวนอน คือ แนวแกน X และ จ านวนพิกเซลในแนวตั ง คือ แนวแกน Y 
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ระบบสีของคอมพิวเตอร์ 

การแสดงผลแสงบนจอคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 ระบบสี คือ  
ระบบการผสมสีแบบบวก (Additive Color Mixing) และ ระบบการผสมสีแบบลบ  
(Subtractive Color Mixing) 
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ระบบการผสมสีแบบบวก(Additive Color Mixing)  

 มีลักษณะการแสดงผล คือ ถ้าไม่มีแสดงผลสีใดเลย บนจอภาพจะแสดงเป็น "สีด า" 
หากสีทุกสีแสดงผลพร้อมกัน จะเห็นสีบนจอภาพเป็น "สีขาว"  

 ส่วนสีอ่ืนๆ เกิดจากการแสดงสีหลายๆ สี แต่มีค่าแตกต่างกัน การแสดงผลลักษณะนี้ 
เรียกว่า การแสดงสีระบบ Additive สีในระบบ Additive ประกอบด้วยสีหลัก 3 สี 
(เช่นเดียวกับแม่สี) คือ สีแดง (Red) สีเขียว (Green) และ สีน  าเงิน (Blue) เรียก

รวมกันว่า RGB 
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การแสดงสีระบบ Additive Color Mixing (RGB)  



ระบบการผสมสีแบบลบ (Subtractive Color Mixing) 

 มีลักษณะที่ตรงข้ามกับ Additive โดยสีแต่ละสีจะได้จากการลบสีต่างๆ ออกไปจาก
ระบบ ดังนั้น หากไม่มีการแสดงสีใดๆ จะแสดงผลเป็น "สีขาว" ขณะที่การแสดง 
สีทุกสีจะปรากฏเป็น "สีด า"  

 สีหลัก หรือ แม่สีของระบบนี้ จะประกอบด้วย สีฟ้า (Cyan) สีม่วงแดง (Magenta)  
สีเหลือง (Yellow) หรือ ระบบ CMY เป็นระบบสีท่ีใช้กับงานส่ิงพิมพ ์ซ่ึงมักจะรวม
เอาสีด า มาเป็นแม่สีด้วย จึงเรียกว่า ระบบ CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, 
blacK) 
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การแสดงสีระบบ Subtractive Color Mixing (CMYK) 
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ประเภทของไฟล์กราฟิกบนคอมพิวเตอร ์

ไฟล์กราฟิกส าหรับอินเทอร์เน็ต: ไฟล์กราฟิกที่สนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันมี  
3 ไฟล์หลัก ๆ คือ  

 ไฟล์สกุล GIF (Graphics Interlace File)  

 ไฟล์สกุล JPG (Joint Photographer's Experts Group)  

 ไฟล์สกุล PNG (Portable Network Graphics)  

 

221110 [2] Fundamental Information Technology in Business 13 



ไฟล์สกุล GIF (Graphics Interlace File) 

 เป็นไฟล์ที่มีขนาดเล็ก 

 จ านวนสีและความละเอียดของภาพไม่สูงมากนัก 

 เป็นพื้นแบบโปร่งใส  

 แสดงผลแบบโครงร่างก่อน แล้วค่อยแสดงผลแบบละเอียด  

 น าเสนอภาพแบบภาพเคล่ือนไหว  
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ไฟล์สกุล GIF (Graphics Interlace File) 
จุดเด่น 

 มีขนาดไฟล์ต่ า และสามารถท าพื้นของภาพให้เป็นพื้นแบบโปรง่ใสได้ (Transparent)  

 มีระบบแสดงผลแบบหยาบและค่อยๆ ขยายไปสู่ละเอียดในระบบ Interlace  

 มีโปรแกรมสนับการสร้างจ านวนมาก  

 เรียกดูได้กับ Graphics Browser ทุกตัว  

 ความสามารถด้านการน าเสนอแบบภาพเคล่ือนไหว (Gif Animation)  

จุดด้อย 

 แสดงสีได้เพียง 256 สี  

 

 

 

221110 [2] Fundamental Information Technology in Business 15 



ไฟล์สกุล JPG (Joint Photographer’s Experts Group) 

 JPG is best suitable for photos that want to be placed on the web.  

 ภาพที่ต้องการน าเสนอความละเอียดสูง และใช้สีจ านวนมาก (สนับสนุนถึง 24 bit color)  

 บีบไฟล์ตามความต้องการของผู้ใช้  

 ไฟล์ชนิดนี้มักจะใช้กับภาพถ่ายท่ีน ามาสแกน และต้องการน าไปใช้บนอินเทอร์เน็ต  
เพราะให้ความคมชัดและความละเอียดของภาพสูง  
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ไฟล์สกุล JPG (Joint Photographer’s Experts Group) 

จุดเด่น 

 สนับสนุนสีได้ถึง 24 bit และสามารถก าหนดค่าการบีบไฟล์ได้ตามที่ตอ้งการ  

 มีระบบแสดงผลแบบหยาบและค่อยๆ ขยายไปสู่ละเอียดในระบบ Progressive  

 มีโปรแกรมสนับสนุนการสร้างจ านวนมาก  

 เรียกดูได้กับ Graphics Browser ทุกตัว  
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ไฟล์สกุล JPG (Joint Photographer’s Experts Group) 

จุดด้อย  

 การบีบไฟล์ (Compress File) คือ การก าหนดค่าการบีบไฟล์ไว้สูง (1 - 10) แม้ว่า 
จะช่วยให้ขนาดของไฟล์มีขนาดต่ า แต่ก็มีข้อเสีย คือ เมื่อมีการส่งภาพจาก Server  
ไปแสดงผลท่ี Client จะท าให้การแสดงผลช้ามาก เพราะ ต้องเสียเวลาใน 
การคลายไฟล์ ดังนั้น การก าหนดค่าการบีบไฟล์ ควรก าหนดให้เหมาะสมกับ 
ภาพแต่ละภาพ  
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ไฟล์สกุล PNG (Portable Network Graphics) 

 น าจุดเด่นของไฟล์ GIF และ JPG มาพัฒนาร่วมกัน  

 สามารถแสดงผลสีได้มากกว่า 256 สี และยังสามารถท าพื้นภาพใหโ้ปร่งใสได้  

 สามารถใช้งานข้ามระบบ (Cross Platform) คือ ระบบคอมพิวเตอร์ทุกระบบได้ 

 ขนาดไฟล์เล็ก ด้วยเทคนิคการบีบอัดคงสัญญาณ LZW 

 สามารถท าภาพโปร่งใสจากสีพื้น 256 ระดับ และแสดงภาพแบบสอดประสาน
เช่นเดียวกับ GIF โดยมีความคมชัดท่ีดีกว่า 

 มีคุณสมบัติ Gamma ท าให้ภาพสามารถปรับตัวเองได้ตามจอภาพ และปรับระดับความ
สว่างที่แท้จริงตามที่ควรจะเป็น 
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ไฟล์สกุล PNG (Portable Network Graphics) 

จุดเด่น 

  สนับสนุนสีได้ถึงตามค่า True color (16 bit, 32 bit หรือ 64 bit)  

  สามารถก าหนดค่าการบีบไฟล์ได้ตามที่ต้องการ  

 มีระบบแสดงผลแบบหยาบและค่อยๆ ขยายไปสู่ละเอียดในระบบ Interlace   

  สามารถท าพ้ืนโปร่งใสได้  
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ไฟล์สกุล PNG (Portable Network Graphics) 

จุดด้อย 

 หากก าหนดค่าการบบีไฟล์ไว้สูง จะใช้เวลาในการคลายไฟล์สูงตามไปด้วย แต่ขนาด 
ของไฟล์จะมีขนาดต่ า  

 ไม่สนับสนุนกับ Graphic Browser รุ่นเก่า  

 ความละเอียดของภาพและจ านวนสีข้ึนอยู่กับ Video Card  

 โปรแกรมสนับสนุนในการสร้างมีน้อย  
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อินโฟกราฟิก (Infographic) 

Infographic ย่อมาจาก Information Graphic คือ ภาพ หรือ กราฟิก ซึ่งบ่งชี ถึงข้อมูล 
ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ เรียกว่าเป็นการย่นย่อข้อมูลเพ่ือให้ประมวลผล
ได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง ซ่ึงเหมาะส าหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูล
ซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจ ากัด (เหตุผลเพราะมนุษย์ชอบและจดจ าภาพสวยๆ ได้
มากกว่าการอ่าน)  และ ในปัจจุบันก าลังเป็นที่นิยมในโลกของ Social Network 
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ประโยชน์และพลังของ Infographic  

 ประโยชน์และพลังของ Infographic นั้นมีอยู่มากมาย เพราะด้วยแผนภาพสวยๆ นี้ 
สามารถท าให้คนทั่วๆ ไปสามารถเข้าถึง เข้าใจ ข้อมูลปริมาณมากๆ ด้วยแผนภาพภาพ
เดียวเท่านั้น  

 ด้วยข้อมูลที่ถูกคัดกรองมาเป็นอย่างดี ท าให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย เป็นวิธีการน าเสนอข้อมูล
เชิงสร้างสรรค์ ซ่ึงเราสามารถหยิบยกเรื่องราวเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องราวใหญ่โตมาน าเสนอ 
ในมุมมองที่แปลกตา ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจบุัน 
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รูปแบบของ Infographic  

1. ข่าวเด่น ประเด่นร้อน และสถานการณ์วิกฤต: 
เป็น Infographic ที่ได้รับการแชร์มากๆ มักจะเป็น
ประเด็นใหญ่ระดับประเทศ เช่น ประเด็นการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ 
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รูปแบบของ Infographic  

2. การสอน (How to): บอกเล่ากลยุทธ์ต่างๆ 
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เช่น เล่าถึงกลยุทธ์การ
ออมเงินที่ใครๆ กม็ักมองข้าม 
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รูปแบบของ Infographic  

3. ให้ความรู้: ในรูปแบบของ Did You Know 
หรือ สถิติส าคัญทางประชากรตา่งๆ ตลอดจน
การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่น่าเบื่อ ให้มี
สีสัน สนุก และ น่าติดตาม 
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รูปแบบของ Infographic  

4.บอกเล่าต านานหรือวิวัฒนาการ: เรื่องราว
บางอย่างอาจต้องถ่ายทอดผ่านต าราหนาๆ แต่
ด้วย Infographic จะช่วยท าให้ต านานเหล่านั้น
บรรจุอยู่ในพื้นที่ที่จ ากัดได้อย่างน่าทึง่ 
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รูปแบบของ Infographic  

5. อธิบายผลส ารวจ และ งานวิจัย: 
Infographic เหมาะที่สุดท่ีจะถ่ายทอด
งานวิจัยที่ดูยุ่งเหยิงไปด้วยตัวเลขและ
ข้อมูลมหาศาลออกมาเป็นแผนภาพ
สวยๆ และทรงพลัง มีหลายบริษัทเริ่ม
ใช้เครื่องมือน้ี เพ่ือท าให้งานวิจัยของ
ตัวเองเข้าถึงคนหมู่มาก 
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รูปแบบของ Infographic  

6. กระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม:  
เช่น ภัยของการสูบบุรี่ที่มีต่อคนสูบและคนที่ไม่ได้สูบ
แต่ต้องได้รับผลจากการสูบบุรี่ด้วย ข้อเท็จจริงเหล่านี้
ล้วนมุ่งหวังให้คนอ่านเกดิการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของคนในสังคมให้ดีขึ้น หากได้รับการแชร์มากๆในโลก
ออนไลน์ ก็อาจสร้างกระแสจนถงึขั้นน าพาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในโลกออนไลน์ในที่สุด 
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รูปแบบของ Infographic  

7. โปรโมทสินค้าและบริการ:  
ในปัจจุบันมีหลายบริษัทใช้ infographic ท า 
การโปรโมทสินค้าและบริการ เพ่ือให้ลูกค้า 
สามารถท าความเข้าใจและสนใจในตัวสินค้า 
และบริการมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังเป็นการ 
ส่งเสริมการตลาดและเพ่ิมรายได้ให้กับบริษัท 
มากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
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